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 إبداععن الحداث و تعهدها قديمًا في

مقدمة

ف و فمُتعهِّ???داتهاevents كتبتُ???ه ع???ن الط???رق المُختلف???ة ل???دعم فالح???داث لمق???اٍل س???ابٍقه???ذا المق???ال يُعتبَ???ر تكمل???ًة 
events handlers ال?ل به?ن ف ف?ي بع?ض لغ?ات البرمج?ة اأعا?يjava و visual basic.net# و Cث?م ،(

؛ بغ??رض البرها?ة عل?ي ق??حة وإب??داع ف??ي حالي?ًاق??ارنتُ حياه??ا بي?ن ك??ل تل??ك الط??رق و بي?ن الطريق??ة ال??تي يت?م به?ا ال??دعم 
بساطة قحاعد الخيرة التي قد ل تظهر عاد التأمل البسيط.

 في البداية، ث?م يمك?ن ق?راءة ه?ذا المق?ال بع?ده مباش?رًة لتس?هيل الرب?ط بي?نالسابقلذلك فأنا أفضِّل قراءة ذلك المقال 
م??ا يخ??ص الح??داث وفيي الش??املة تِ??و ك??ذلك لض??مان وص??حل نظرم??ا فيهم??ا م??ن معلحم??اتا و اس??تاتاجاتا و تلميح??ات. 

يس?تحعب كيفي?ة خض?حع تل?ك الاظ?رة للقحاع?د الص?حلية ال?تي وض?عتُها ف?ي كت?ابيو أن تَعَهُّدها إلي القاريء الكري?م، 
ف عن ماهجي فيما يخص تصميم لغات البرمجة.إبداعرسالة البرمجة ب"

***
حيام?ا كا?تُ أق?حم بتص?ميمأنا?ي "   partial inheritance  الحراث?ة الجزئي?ة في أثااء حديثي ع?ن فقلتُ من قبل 
ك?ان): أي ما?ذ ح?حالي الع?امين و الاص?ف(    إب?داع  مش?روع البرمج?ة بف?ي الف?ترة الول?ي م?ن حي?اة " إب?داع"لغ?ة البرمج?ة 

 ش?هدت عل?يإب?داع أن قل?تُ ك?ذلكت علي?ه حالي?ًا، و رَّية عن التصميم الاهائي الذي اس?تقتصميمها المبدئي يختلف للغا
القل شكلين مختلفين تمام الختلف عن بعض?هما البع?ض، لدرج?ة أن?ه يمك?ن اعتب?ار ك?ل واح?دا ماهم?ا لغ?ًة مختلف?ًة

لتُه م?ن معرف?ةا جدي?دة، وصَّ? كاتُ في كل فترةا أعيد تقيي?م آرائ?ي العلمي?ة بم?ا يتااس?ب م?ع م?ا حلناي؛ !قائمًة بذاتها 
من ثم أقحم بإعادة تقييم التصميم السابق بما يتفق مع ما يستجد عادي من آراءٍ صرتُ أقتاع بها بعد أن كاتُ أري م??ا

.يُخالفها

)قحاع??د و تع??بيرات: أعا??ي(و أثا?اء تل?ك الف??ترات ال?تي ك?انت تتغي??ر فيه??ا َقااع??اتي وج??دتُ أن ها??اك بع??ض المُكِحّن??ات 
، و لكن بعد التفكير الجي?د فيه?ا وج?دتُ أن?ه م?ن الفض?ل ألإبداعكاتُ مقتاعًا بأهميتها في الشكال القديمة من 

و ك?ان م?ن بي?ن تل?ك المُكِحّن?ات ال?تي ت?م التخل?ي عاه?ا م?ا أطلق?تُ علي?ه اس?م. يتم ضمها إل?ي اللغ?ة ف?ي نس?ختها الاهائي?ة
يتال??" incomplete inheritanceالحراث??ة الااقص??ة "أو " partial inheritanceالحراث??ة الجزئي??ة "

.   في مقاٍل وافا من قبل  ا  تحدثتُ عاه

،هماين ب?ذاتمَي ” كمُكِحنَي ن قائevent handler” و فمُتَعَهِّد الحدث eventث حَدَو كذلك هااك مُكحِّنَي فال
و فيم?ا يل?ي ش?رحل للقحاع?د القديم?ة لكليهم?ا ف?ي لغ?ة. اهم?اص لهما هذا المقال لبس?ط الح?ديث عصِّخسأو هما اللذان 

، و ه??ي القحاع??د ال??تي ت??م التخل??ص ماه??ا بع??د ذل??ك ف??ي التاقيح??ات المتتالي??ةاقب??ل العلن ع??ن المش??روع رس??ميًا) إب??داع
.، ثم سأرفق شرحًا بالسباب التي جعلتاي ُأبعِدهن في الاهايةلتصميم اللغة
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 إبداععن الحداث و تعهدها قديمًا في

خص??ائصو سُ??تلحظحن أن ف??ي تل??ك القحاع??د بع?ض الم??حر الخ??ري ال?تي ت??م إزالته??ا ب??دورها م?ن محاص?فات اللغ?ة، مث??ل 
و بالت??الي بمش??يئة ال تع??الي ةف، و ش??رحهما بتلخي??ٍص س??يكحن محج??حدًا ف??ي الص??فحات القادم??ةدَّالِج??ف و فاللزومي??ة"

 من مجرد ذلك الش?رح المُختصَ?رنو حتي إن لم يكن بالمكان فهمه. هناتن و تأثيرانيهسيكحن من اليسير فهم مع
الح?داث و مُتعهِّ?داتها بش?كلهماو ال?تي ه?ي ففإن ذلك لن يؤثر علي القدرة علي فهم المحر الرئيس?ة ف?ي ه?ذا المق?الل 

”.إبداعالقديم في لغة 

و س??أقحم ها??ا باق??ل القحاع??د ال??تي كتبتُه??ا بخص??حص المُك??حِّنين كم??ا كا??تُ ق??د كتبتُه??ا م??ن قب??ل ف??ي المُحاص??فات
التعديل في تلك الش??روحاتإعطاء نفسي الحرية التامة في  بقمتُ قبل التغييرات الاهائية، علي أناي قد لبداعالقياسية 
أو لح?ذف بع?ض الش?ياء ال?تي ستص?عب اس?تيعاب الفك?رة لف?ك بع?ض الغ?حامض أو تيس?ير بع?ض الص?عحبات القديم?ة؛

.الرئيسة هاا احياما يكحن حذفها ل يكحن مشكلًة في حد ذاتها)

 أن??ه لفه?م معظ?م م?ا س?يتم ش?رحه ها?ا بش?كٍل واض?ٍح فيج?ب أنعل?ي ش?يءٍ ه?امل أود التا?بيه ب?إيراد القحاع?دقب?ل الب?دء 
، كما أن هااك بعض المحر ال?تي أظ?ن أن?ه ل س?بيلإبداعيكحن القارئ الكريم علي درايةا او لح جزئيةا) بقحاعد لغة 

 و الصحل الماهجية التي أعمل بااءء عليها.إبداعلفهمها إل لمن استحعب الكثير من قحاعد 
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 إبداععن الحداث و تعهدها قديمًا في

eventالحدث 

نبذة بسيطةل
 واح?دة، ف?إذا م?اًة ماطقي??ًةل وح?دّثِ?متُ عل?ى أس?ام أنه??ا ، م?ن الش??روط الماطقي?ةةام لتعري?ف مجمحع??دَس?تخيُ حٌِّنك?مُه?ح 

ع. وََقف ماها قد َلّؤمُ قلاا أن الحدث الًةلجتمعمُ الشروط هذه تَحَقَّقت
 أخ?رى، ف?إذا م?ا وقع?ت تل?ك الح?داثثا أو أح?داثاط وق?حع ح?دارتش?امن ه?ذه الش?روط الماطقي?ة ضِ?ن مِ?و ق?د يك?حن 
ن كل هذا قد تحقق.مِن حَّكمُ الحدث اليكحن الشروطل باقي َقت  و تحقالخري

و يمكااا كذلك إعلم البرنامج أن الحدث قد وقع حتى إن لم يتم تحق?ق الش?روط المكحن?ة ل?ه.. و ش?رح جمي?ع ذل?ك
.يليفيما 

الصياغةل
: اسم.الحدثالجدة التغطيةالستاساخاللزومية   مستحى.الحصحل      حدث

فة للحدث  صِّحمُمجمحعة الشروط و الحداث الخرى ال\ 
:يرسل
يستخدمها  فيما بعد) لمعاي فالمُتعهِّدف شرح سيأتي(مُتعهِّده  إلى هذا الحدث عاد وقحعهلها سِريُ التي قيمال\         

 ما عدا أنه يمكااا كتابة قيم الجراءاتب تعريفات الدخل و الخرج الخاصين فيب كما تَكتُ، وفي عملية التعهد
المتعهدات   إلى هير كما رَّمتُ

:اللزومية
الشرحالصفة
أن يت?م اس?تثااؤه م?ن ل يقب?ل أي ، ل يقب?ل اس?تخدام الحراث?ة الجزئي?ة مع?هالذيهح الحدث لزم

 لهالحاوي صافه عملية وراثة
 عاد الحراثة الجزئية لصافهل الستثااء يقبالذيهح الحدث )الفتراضيةبل صفة ا

مستحيات الحصحلل
الشرحالمستحى
 مكانأييمكن الحصحل إليه من )الفتراضي(عام 
صافه و الصااف الحارثة له فقطيمكن الحصحل إليه من داخل داخلي
الحاوي له فقطيمكن الحصحل إليه من داخل صافه خاص

:الستاساخ
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 إبداععن الحداث و تعهدها قديمًا في

الشرحالصفة
فقط إعلن بل كحد فيه ليسمجرد
 باسمهًةستخدم مباشريُ بل ،خسَستامُ objectٍن ل تصاع ماه نسخة لكل كائمشترك

خ العاديسَستامُهح الحدث ال)الفتراضيةبدون صفة ا

التغطيةل
الشرحالصفة
 ترث صافهالتي الصااف فيل يمكن تغطيته سقف

 يقبل التغطيةالذيهح الحدث العادي )الفتراضيةبدون صفة ا

:ِجدَّةال
الشرحالصفة
 صاف يرث?ه ص?افه و يق?حم ه?ح بالتع?ديلفي آخر ث له نفس السم الخاص بحدٌثهح حدجديد

فا صافي ًاحدثًا آخر overridesى ّطِغيُ أنه أي، implementation باائه في
 م?ن قب?لمج?رد لص?افه ايمك?ن اس?تخدام ه?ذه الص?فة ح?تى إذا ت?م اس?تخدام الص?فة ٍبأ

ى للقديم)ّطِغمُ كل الححال لن يرى المبرمج إل الحدث الجديد الفينظرًا لنه 
 الص?اف أو الص?اافف?ي ل?ه ذات اس?مه رلخ?آ ٌث لي?س ها?اك ح?دال?ذيه?ح الح?دث الع?ادي )الفتراضيةبدون صفة ا

 يرثها صافهالتي

:1مثال
: تغير.الحسابعام مشترك جديد حدث

|و  الثانيالحدث.و الحدث.الول 
| و15 ص <= أو 10مس
| غليسع = 
|أو

25م+ص= 
:يرسل

3 ص+ رقم   2 م×رقم 

:ية الحالت التالفي قد وقع تغير.الحساب هذا المثال سيعتبر البرنامج أن الحدث في
أول، 10 تحقق الشرط مسفي نفس الحقت) و الثانين االحدث.الول) و االحدث.يَي سممُوقحع الحدثين ال)1
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 إبداععن الحداث و تعهدها قديمًا في

أول،  غ ليس ع = تحقق الشرط نفس الحقت في و 15ص<تحقق الشرط )2
25 تحقق الشرط م + ص = )3

) عل?ى أنهم?ا3 ص+) و ا2 ام×القيم?تين تمري?ر حياه?ا س?يتم و ،الح?دث نفس?هق?ع ي بع?دما الح?دث مُتعهِّ?دو سيتم نداء 
 هذا.في بحيث يستخدمهما المتعهد إذا ما رغب رقم من الاحع قيمتين

:2مثال
 تغير.الحسابعام مجرد حدث

الستخدامل
يتم إعلن وقحع الحدث إمال

دون ت?دخل تلقائي?ًا ، و ذل?ك من وق?حع الح?داث المكتحب?ة داخل?هةا دوريةا يتحقق بصحرالذيامج نعن طريق البر)1
، أولالمبرمج

فيم?ا ع?دا ع?دم وج?حد( إجراءء عاديًان وقحع الحدث بكتابة اسمه كأنه يستدعى لِعيُ الذيعن طريق المبرمج )2
 بالصياغة التاليةلأي، )الجراءلت مِعامُ قحسَي 

اسم.الحدث

مثالل
: م س صلح

تغير.الحساب 
ال?تي يتم إعلم البرنامج بأن الحدث اتغير.الحساب) قد وقع بالفعل حتى و إن ل?م يتحق?ق مجم?حع ش??روطه هكذا س \

/كتبااها في تعريفه السابق 
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 إبداععن الحداث و تعهدها قديمًا في

event handler الحدث مُتعهِّد

نبذة بسيطةل
 الحدث.وقحع فحر تلك الجراءات استدعاء بحيث يتم ،نيَّعمُ ثااة بحديَّعمُ إجراءاتام لربط دَستخيُ رلهح تعبي

الصياغةل
 أمًة ثابت?إج?راءاتا أك?انت ء  اس?حاالج?راءات م?ن ةا و مجمحع?)أو الح?داث( يقحم المبرمج بالربط بين الح?دث إبداع في

و يت?م م?ن تل?ك الح?داث المرتبط?ة. أٍي عاد وق?حع ء هذه الجراءات يتم استدعا، و من الاحعين)ًا أو مزيجًة حرإجراءاتا
الصيغ التاليةلبإحدى  الربط
:1صيغة
:لت الحدث بافس ترتيب كتابتها فيه، و كتابتها هاا اختيارية)سَرمُ اسم.الحدثاأسماء  التغطية الجدةالستاساخمتعهد 

 سطر مافرد  في كل اسم الجراءاتأسماء \ 

:الستاساخ
الشرحالصفة
 له??ا، و يج??بالح??اويل يستطيع التعامل مع متغيرات الكائاات إل باسبتها إلى الكائن مشترك

 مادام الحدث نفسه مشتركًامشتركأن يكحن نحع المتعهد 
 ل يتعام??ل إل م??ع الح??داث المستاس??خة الخاص??ةال??ذيه??ح المتعه??د المستاس??خ الع??ادي )الفتراضيةبدون صفة ا

 لهالحاويبالكائن 

التغطيةل
الشرحالصفة
 ترث صافهالتي الصااف فيل يمكن تغطيته سقف

 يقبل التغطيةالذيهح المتعهد العادي )الفتراضيةبدون صفة ا

الجدةل
الشرحالصفة
 و يق??حم ه??ح، يرث??ه ص??افهفا ص??اف??ي ٍر آخ??دا ل??ه نف??س الس??م الخ??اص بمتعه??دله??ح متعه??جديد

 لص?افه ايمك?ن اس?تخدامٍب أفا ص?اف?ي ًا آخرًا أنه يغطى متعهدأي باائه، فيبالتعديل 
 ك?ل الح?حالف?ي نظ?رًا لن?ه ؛ م?ن قب?لمج?ردهذه الصفة حتى إذا ت?م اس?تخدام الص?فة 
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 إبداععن الحداث و تعهدها قديمًا في

ى للقديم)ّطِغمُلن يرى البرنامج إل المتعهد الجديد ال
 الص?اف أو الص?اافف??ي له ذات اسمه آخرل دل ليس هااك متعهالذيهح المتعهد العادي )الفتراضيةبدون صفة ا

 يرثها صافهالتي

لة من الحدث يمكن للمبرمج التعامل معها بإحدى ثلث طرقلسَرمُو القيم ال
 القحس?ين الت?اليين لس?م الح?دثف?ي ه?ذه الحال?ة ع?دم كتابته?ا ف?يالهمال التام و عدم الستخدام. و يمكاه •

،من الصل
ف??ي و الا??داءات الج??راءات م??ن الش??كال داخ??ل أق??حام مع??املت ٍل ش??كب??أياس??تخدامها جميع??ًا أو بعض??ها •

 أم?ا، مختل?فٍبص??لب المتعه?د، و يج??ب عا??دها كتاب?ة أنحاعه??ا باف??س ال??ترتيب ال?حاردة ب??ه م?ن الح?دث ل ب??ترتي
السماء فله أن يغيرها كما يشاء.

:ثحدالعن ا 1 مثالفي حجحد المتغير.حسابللحدث التالي ل يمكااا كتابة المتعهد 1مثال
:تغير.حسابمتعهد سقف 

عرض.القائمةا)

:التاليأو يمكااا كتابة المتعهد 
:ن)رقم  م   رقم تغير.حسابامتعهد

عرض.القائمةا)
) فقائمة السعارف  10عرض.السعاران   م+

و الث?الث م?ن، رق?م م?ن الا?حع ن و ث?انيهن أوله?ت،لمِع?امُأخ?ذ ثلث ه?ح إج?راء  يحي?ث نف?ترض ها?ا أن اع?رض.الس?عار) 
.نصالاحع 

:2صيغة
: .... ولت) سَرمُاأسماء ال2 حدثولت) سَرمُاأسماء ال1حدث التغطية الجدة الستاساخمتعهد 

الجراءاتأسماء 

مثالل
: إنشاء.حساب و حذف.حساب و تغير.حساب متعهد

عرض.القائمةا)
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 إبداععن الحداث و تعهدها قديمًا في

الخلصة

:)بالتفص?يلم?ا س?بق  فيتُهو الذي أورد( بالشكل القديم هنداتهِّتعمُ لدعم الحداث و إبداعبمقارنة القحاعد الحالية في 
 بماتهي الحضحح؛ و من أسباب ذلكلالشكل القدم أن الشكل الحالي يتفحق علي نجد

الش??كل الق??ديم يعتم??د عل??ي وج??حد مكحن??اتا قائم??ةا ب??ذاتها لت??ؤدي المه??ام ال??تي نرغ??ب ف??ي القي??ام به??ا، و ه??ذه•
. بيام?ا ف?ي الش?كل الح?الي ف?إنال?تي وُضِ?عَت لجله?االمكحنات ل تصلح للقيام بمهاٍم أخري سحي تلك المهام 

 في التعام?ل معه?ن، و تمت?از الج?راءات الح?رة ب?أنة المختلفالمكانياتالعتماد يقع علي الجراءات الحرة و 
 جدًا و ليست فقط ذات مهمةا واحدةا تقحم بها.ًة متاحعتا استخدامااله

 نظ??رًا لنه??اي??ؤدي بالض???رورة إل??ي تقلي??ص حجمام??ع تك??راره ف??ي أم??حٍر أخ??ري ف??ي تص??ميم اللغ??ة) و ه??ذا 
بيام??ا يح??دث العك??س ف??ي الحال??ة الخ??ري لن لك??ل مهم??ةاالملك??حِّن الحاح??د يق??حم ب??أداء أك??ثر م??ن مهم??ة، 

، ب?ل و رأي?تُ م?ن لغ?ات البرمج?ة م?ا فيه?ا أك?ثر م?ن و تقعي?د القحاع?ددةماف?ردةا نق?حم بض?م المُكحن?ات الجدي?
 بتمع?ن؛ ل?تروا م?ا أقص?دهvisual basic.netقاعدةا واحدةا للقيام بذات المهمة او انظ?روا إن ش?ئتم إل?ي 

 !)1بالحجم السرطاني للقحاعد المتشابهة

 ال???تي نعا???ي به???ا الق???درة عل???ي م???زجorthogonality  ”2     مازجي???ة  الت خاص???ية فد م???نزي???الش???كل الح???الي ي•
، بم?ا ي?ؤدي إل?ي زي?ادة إمكاني?ات اللغ?ةس?هل البع?ض بش?كٍل ا م?ع بعض?هفي لغة البرمج?ةة المكحنات المختلف

، و هح ما يعاي قدراتا أعلي و تااسبًا أكبر مع مهارات المبرمجين.مع البقاء سهلة للمبرمج ةتاحمال

كل الق?ديمش?ال؛ فف?ي ُأب ?دِعين عل?ي با?اء مُفسِّ?ر لِس?هل الم?ر بك?ثيٍر عل?ي الم?برمجين الع?امالش?كل الح?الي ي•
كان يجب مراعاة المحر التالية في العملل

 ف??ي الم??اكن، و التأك??د م??ن أن تل??ك التعريف??ات محج??حدٌة الح??داث و المتعه??داتاتبا??اء أك??حاد تعريف??◦
أوالمسمحح فيها بذلك فقط، بحيث يمكن أن يكحن التعريف محجحدًا داخل الملف الرئيس مباشرًة، و 

، ، و لكن ليس في أي مكانا آخرإلخداخل صافا من الصااف   

ربما أقحم في المستقبل بمشيئة ال تعالي بكتابة مقاٍل أو سلسلة مقالتا أتحدث فيها عن السباب التي تجعلاي1
رة، و أنه كان يمكن تقليل حجم قحاعدرَّ مُكvisual basic .netأوقن أن كثيرًا من مُكحِّنات لغة ال?

اللغة بشكٍل كبيٍر للغاية بحذف و أو دمج كثيٍر من القحاعد المتشابهة الحظيفة و التكحين.
و ل أدري ه??ل م??ن اجته??ادي الخ??اص، ح ه??orthogonalityترجم??ةا لتع??بير كالتمازجي??ةف اس??تخدام تع??بير ف2

المقص??حدةر ع??ن الفك??رة بِّ??عتُ و ق??د اخ??ترتُ ه??ذه الترجم??ة لنه??ا اس??تخدمه أح??دهم م??ن قب??ل ل??ذات الغ??رض أم ل.
 للحص?حل عل?يٍلبشكٍل أوضح من حيث أنها فالقدرة علي مزج التع?بيرات المختلف?ة ف?ي لغ?ة البرمج?ة بش?كٍل س?ه

عليف.أإمكانياتا 
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 إبداععن الحداث و تعهدها قديمًا في

ه?ذه المكحن?ات اللتي يُص?احبن usage casesحالت الستخدام التحقق من أن وقحع بااء أكحاد ◦
، في الماكن المسمحح بكتابتها فيها فقطتُحجَد 

كتابة أكحاد التحق?ق م?ن القحاع?د ال?تي تخض?ع له?ا ه?ذه المكحن?ات ف?ي عملي?ة الحراث?ة، مث?ل ع?دم تغطي?ة◦
أح??دها حيام??ا ل يك??حن ق??ابًل للتغطي??ة، أو أن يك??حن للمك??حن ال??ذي يغطي??ه نف??س الخص??ائص ال??تي ل??ه

ن من حيث الحاجهة الخارجية،يبحيث يكحنان متماثل

. التي تأكل الحقت و الجهدربما غيرهن من القحاعد و 
بياما في الحالة الح?دث ف?إن الم?ر ل?ه نف?س قحاع?د التعام?ل م?ع الج?راءات الح?رة ب?دون زي?ادةا أو نقص?ان،

 ح?تي ياته?ي الم?ر كل?ه ب?دون الحاج?ة لفع?ٍلُأب ?دِع ف?ي ةأي أنه ما إن يتم دعم التعام?ل م?ع الج?راءات الح?ر
شيءٍ جديد.

، مث??لل المُفسِّ??رهيك??ل عم??ك??بر عل??ي ال??تركيز عل??ي تحس??ين بقي??ة الم??حر ف??ي أو ه??ح م??ا يعا??ي ق??درًة 
 ط??رق عم??ل تحس??يااتاك??ذا و ،executing nodesالتعام??ل م??ع عَُق??د التافي??ذ تك??حين تحس??ين 

optimizations .و غيره???ن م???ن الم???حر ال???تي عليه???ا بحي???ث يُص???بح تافي???ذ الك???حد أس???رع و أق???حي
يمكن إنفاق الحقت الذي تم تحفيره عليهن.

م اللغ??ةّلُ??تقلي??ل ماحا??ي تعالش??كل الجدي??د م??ن الط??رق ال??تي ت??ؤدي لتص??غير حج??م قحاع??د اللغ??ة بم??ا ي??ؤدي إل??ي •
؛ لن الج?راءات الح?رة ليس?ت، صحيحل أن تعليم استخدام الجراءات الحرة له ماحاي تعلٍم في حد ذاتهنفسها

م ك?ل تل?ك القحاع?دلُّ? أص?غر بك?ثيٍر ج?دًا م?ن ماحا?ي تعيظل ذلك الماحا?ي، و لكن أو الخفيفبالمر الهين 
التي أسلفاا ذكرها في هذا المقال و المقال السابق له.
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